
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE CULTURA EL DIA 23 D’OCTUBRE 
DE 2017 A LES 20:00  HORES 
 
Casal de Cultura Robert Brillas, essent el dia 23 d’octubre a les 20:00 hores, es reuneix el 
Consell de Cultura, en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Maribel Aguilera Mulero, 
qui el presideixi. 
 
 
Assisteixen: 

 
- Taller Flamenco 
- Castellers 
- Boiets Esquitxafocs 
- Teatre i punt 
- Coral La Coloma 
- Corals Musicorum 
- Penya Barcelonista 
- Associació de Festes Populars 
- Àgora Esplugues 
- AVV Centre 

- Toc de Foc La Bòbila 
- C. Aragonès 
- Colla dels Tres Tombs 
- Drums 
- Ciutadans C’s 
- Esbart Vila d’Esplugues 
- AMPEL / Amics de la Música de 

Santa Magdalena 
- Grup d’Estudis d’Esplugues 
- Secció Sardanista 

 
 
Oberta la sessió per la Presidenta, a continuació es tracten els assumptes relacionats a l’Ordre 
del Dia: 
 
Temes a tractar: 
 
1r.  “Diagnosi de l'associacionisme i voluntariat a Esplugues” a càrrec del 
departament de Participació Ciutadana  
 
La directora del departament de Participació Ciutadana i la tècnica  fan l’exposició de la 
campanya de “Diagnosi de l'associacionisme i voluntariat a Esplugues” i faciliten la informació 
corresponent. 
 
 
2n. Valoració d'activitats:  
 
La regidora elabora un informe sobre les activitats culturals que s’han dut al municipi des de 
l’anterior Consell de Cultura. A destacar: 
 
8-10 setembre: Festa Major del barri La Plana, a càrrec de l’AV La Plana Montesa  
11 setembre: Actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya i ballada de sardanes a 
càrrec de la Secció Sardanista de l’Avenç 
16 setembre: Dia de la colla de Castellers, a càrrec de la Colla de Castellers d’Esplugues 
Exposició “Vestint la dansa” al Casal de Cultura Robert Brillas, a càrrec de l’Esbart Vila 
d’Esplugues.  
6 octubre: Xerrada amb l’escriptora Nora Albert, a càrrec d’Espluga Viva 
12 i 14 octubre: Activitats de commemoració del dia del Pilar, a càrrec del Centre Aragonés. 
21 octubre: Jornades micològiques, exposició de bolets i conferencia, a càrrec d’Amics de la 
Micologia d’Esplugues.  



 
Així mateix, es fa una valoració de les activitats que es van realitzar en el marc de la Festa 
Major d’Esplugues.  
 
Les entitats valoren positivament les activitats que han portat a terme i fan aportacions de 
millora per pròximes edicions.  
 
3r. Castanyada: S’informa de les activitats programades amb motiu de la castanyada, 
les entitats exposen les seves iniciatives.   
 
  
4t. Cavalcada de reis: Es demana a les entitats interessades que comuniquen com més 
aviat millor la serva disposició a participar de la cavalcada de reis 2018. Es convoca la pròxima 
reunió tècnica el dia 4 de desembre.  
 
 
5è. Informacions de la regidoria:  

- La regidora fa una valoració positiva de la implantació del “Protocol per unes festes 
lliures d’agressions sexistes”. A la Festa Major 2017 no s’ha rebut cap denuncia i  
no s’ha hagut de fer cap intervenció.  
 

- S’informa de que pròximament s’iniciaran obres al Casal de Cultura Robert Brillas.  
 

- Es trasllada la Consell de Cultura les dades referents a  les inscripcions a l’Espai 
Municipal de les Arts d’Esplugues al curs 2017-2018. 

 
 
5è.  Precs i preguntes: Es comenta, per part de diferents entitats, el calendari d’activitats 
que tenen previst realitzar en els pròxims dies.  
 
 
I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 21:30 hores del dia abans esmentat, estenent-se la present acta. 
 
 
 
 
 


